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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Klein Jeruzalem. Als bestuur verwoorden we hierin onder
andere onze doelstelling en visie. Eerst vertellen we graag iets over het land waar wij als stichting
werkzaam zijn, namelijk Curaçao.
Waar je meestal niet aan denkt bij het horen van de naam van het mooie Nederlandse eiland Curaçao,
is het woord ‘armoede’. Helaas is de werkelijkheid anders. Veel gezinnen leven in schrijnende
omstandigheden. Meestal verborgen achter gesloten deuren, vanwege schaamte ten opzichte van hen
die het wel goed hebben. Veel verborgen leed dus, waar in veel gevallen kinderen de dupe van zijn.

Achtergrond
Curaçao kent al jaren een hoge werkeloosheid, waardoor een groot aantal mensen onder het
bestaansminimum leeft. Niet zelden vluchten mensen in drugs, drank en in prostitutie. Door gebrek
aan financiële middelen is dit in veel gevallen weer de aanleiding dat mensen in het criminele circuit
terecht komen. Zo ontstaat een negatieve vicieuze cirkel, die maar moeilijk te doorbreken is.
Een ander prominent aanwezig probleem is de seksuele moraliteit. Veel kinderen zijn buitenechtelijk
verwekt, vaak bij tienermoeders, en groeien op zonder de aanwezigheid van hun vader. Gevolg is dat
in veel gezinnen alleen de (jonge) moeder het vaak grote gezin moet runnen, ook op financieel gebied.
Voor veel kinderen ontstaat hierdoor een kansarme start, zowel vanuit het perspectief van
ontwikkeling en opvoeding, als vanuit financieel en economisch perspectief. In het bijzonder voor
kinderen die een handicap of levensbedreigende ziekte met zich meedragen. Het ontbreekt hen vaak
aan de eerste essentiële levensbehoeften zoals goede voeding, kleding en hygiëne. Voor déze groep
kinderen maakt Stichting Klein Jeruzalem zich in het bijzonder sterk.

Ontstaan en voortgang van Siloam Village
In 1997 zijn Herman en Bep Gijsbers zich vanuit hun missionaire hart gaan inzetten voor deze kansarme
kinderen. Hiermee werden zij de grondleggers van het huidige Christelijk vorming- en herstellingsoord
Siloam Village. Wat zij klein zijn begonnen vanuit een huurwoning is inmiddels uitgegroeid tot een
uitgebreid terrein met diverse gebouwen.
Sinds 2016 wordt het werk voortgezet door Robert en Durkje de Vries. In een beschermde kleinschalige
woonomgeving verlenen zij permanent en via dagbesteding de zorg aan terminaal en chronisch zieke
kinderen met een complexe zorgvraag. Naast hun dagelijkse zorg voor de kinderen geven zij leiding
aan een team van vrijwilligers, die werkzaam zijn binnen de verschillende disciplines van Siloam Village.
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2. Missie, doelstelling en visie
Missie
Als bestuur geloven wij dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit bestaan vindt zijn
oorsprong in de kern van onze christelijke overtuiging; namelijk dat de liefde van God voor de mens
zichtbaar is geworden in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wij geloven dat hiermee voor ieder
mens de brug is geslagen om weer volledig tot zijn bestemming te kunnen komen; namelijk een leven
vanuit relatie met God en zijn naaste. Een mens te zijn die geliefd is en gezien wordt!
Doelstelling
Het doel van de stichting vindt zijn oorsprong in onze missie, namelijk dat ieder mens recht heeft op
een menswaardig bestaan. Bij het bereiken van ons doel maken we gebruik van Bijbelse principes die
ons richting geven. We laten ons daarbij inspireren door de woorden van Jezus Christus zelf, zoals Hij
in Mattheus 22: 37 en 39b meegeeft aan Zijn volgelingen:
“Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand”.
En “Heb uw naaste lief als uzelf” (NBV).
Door het opvangen van terminaal en chronisch zieke kinderen en het onderhouden van de gezinnen
die in armoede leven, hopen we deze kinderen en gezinnen een kans te bieden op een leven met
meer kwaliteit. Niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor de toekomst, gezien vanuit
eeuwigheidsperspectief. Hoe we dit praktisch maken is te lezen in onze visie.
Visie
We zijn ervan overtuigd dat woord en daad hand in hand gaan. Daarom dragen we niet alleen de liefde
en genade van God uit met onze mond, maar ook met onze handen en voeten. We doen dit op
verschillende manieren. In een kleinschalige woonvorm bieden we kinderen die terminaal of chronisch
ziek zijn en kinderen die om diverse redenen niet thuis kunnen wonen, een gezinsvervangend thuis.
Naast de zorg voor lichamelijk welzijn voeden wij de aan ons toevertrouwde kinderen op met Bijbelse
normen en waarden, waarbij liefde, bescherming en geborgenheid centraal staan. Hiermee hopen we
een gezonde basis te leggen die hen, in de breedste zin van het woord en waar mogelijk, kan helpen
op de weg naar volwassenheid.
Daarnaast verlenen wij hulp aan gezinnen die in armoede leven. Met grote toewijding, eenvoud en
dienstbaarheid voorzien wij hen van zorg in de vorm van voedsel, liefde en aandacht. Wij werken
vanuit de stichting op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.
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3. Verschillende disciplines
In onze visie geven we aan dat we geloven dat woord en daad hand in hand gaan. Hoe we daar binnen
Siloam Village vorm aan geven, is opgebouwd vanuit verschillende disciplines die we graag onder uw
aandacht brengen.
Kinder Zorg Paviljoen (KZP)
Het Kinder Zorg Paviljoen (KZP) is met haar kleinschalige woonvorm het hart van het werk van de
stichting. Hier bieden we kinderen die terminaal of chronisch ziek zijn en kinderen die om diverse
redenen niet thuis kunnen wonen, een gezinsvervangend thuis. Het echtpaar Robert en Durkje de Vries
zorgt met grote liefde en toewijding voor deze kinderen en voeden hen op met Bijbelse en
maatschappelijk verantwoorde normen en waarden. Zij onderhouden contacten met de nodige
instanties zoals het ziekenhuis, de kinderbescherming en de diverse scholen waar een aantal kinderen
naar toe gaan. Verder onderhouden zij, waar mogelijk, de contacten met de biologische ouders.
Het KZP is een mooi gebouw, voorzien van een grote huiskamer, een keuken, een speel- en
ontspanhoek en een aantal ruime slaapkamers die ieder zijn voorzien van een eigen badkamer. Als
aankleding is er gekozen voor kleurrijke accenten waardoor het gebouw een lichte en kindvriendelijke
uitstraling heeft.
Barmhartige Samaritaan
Naast het opvangen van terminaal en chronisch zieke kinderen in het Kinder Zorg Paviljoen, wordt
vanaf het terrein van Siloam het werk van de Barmhartige Samaritaan uitgevoerd. Via deze discipline
worden zes dagen per week de allerarmste gezinnen in de regio Banda Abou voorzien van gedoneerd
voedsel, kleding en andere benodigdheden.
Refugio di Dios
Ook met “geestelijk voedsel” wordt er uitgereikt naar de omgeving door middel van de huisgemeente
Refugio di Dios, wat Toevlucht van God betekent. Iedere zondagmorgen is er een samenkomst op de
veranda van het Siloamhuis, waar iedereen welkom is. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren
naar het Woord van God.
Kindersamenkomsten
Enkele maanden per jaar worden er kindersamenkomsten gehouden op het terrein van Siloam. Deze
worden georganiseerd door een grote kerkelijke gemeente op Curaçao. Ruim honderd kinderen
komen één keer per week samen en volgen een kinder Bijbelprogramma met toepasselijke verhalen,
liedjes en knutselwerkjes. Op deze manier krijgen ze de gelegenheid om al vroeg in hun leven Gods
liefde te leren kennen.
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4. Komende periode
Als stichting denken we steeds weer na over zaken als onderhoud aan gebouwen of het vervangen van
middelen vanwege slijtage. Vanuit dit denken ontstaan onze doelen die we de komende periode graag
zouden willen realiseren. Omdat we als stichting afhankelijk zijn van giften, is het voor ons steeds weer
een uitdaging om rondom financiële zaken het tijdsbestek los te laten en ons vertrouwen op de Heer
te stellen dat Hij zal voorzien op Zíjn tijd.
Op materieel gebied hebben de volgende zaken komende periode onze aandacht:
➢ De truck die gebruikt wordt voor de werkzaamheden van de Barmhartige Samaritaan is aan
vervanging toe.
➢ De schade aan de elektrische installaties na de blikseminslag van 2017 vraagt nog een vervolg.
De kabels naar alle gebouwen zijn destijds gelegd, maar er moeten nog nieuwe elektra kasten
worden aangeschaft.
➢ Groot onderhoud aan een aantal gebouwen zal verder opgepakt worden.
➢ De accommodatie van de grootkeuken is aan vervanging toe. De plannen liggen er om het
Kinder Zorg Paviljoen uit te breiden en een ruimte te creëren voor de huidige grote
keukenapparatuur. Ook liggen er plannen om vanuit deze locatie maaltijden te gaan
verstrekken aan de allerarmsten in de omgeving. Dit is in het verleden ook gebeurd en we
zouden dit als stichting graag weer willen oppakken.
Daarnaast hebben ook zaken onze aandacht die te maken hebben met de organisatie:
➢ In verband met sponsoring gaan we de bekendheid van de stichting vergroten en bestaande
relaties verstevigen.
➢ Op dit moment is er één echtpaar wat zich ontfermt over de opvoeding en verzorging voor de
kinderen. Mocht het huidige echtpaar onverhoopt niet meer in staat zijn de zorg te verlenen
aan de kinderen, dan is het wenselijk dat er een achtervang/ back-up is. Het bestuur is zich
hiervan bewust en is actief in het creëren van deze achtervang.
➢ Ook is er behoefte aan een tweede echtpaar. Dit om het draagvlak te vergroten wat betreft
de zorg voor de kinderen en ook om de mogelijkheid te vergroten om meer kinderen te kunnen
opvangen.
➢ En verder is er behoefte aan vrijwilligers die voor langere tijd het team willen komen
versterken.
Bij dit alles vertrouwen we er op dat God de juiste mensen en middelen op onze weg zal brengen.
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5. Overige
Financiën
Om de doelen van Stichting Klein Jeruzalem (Siloam) te kunnen realiseren zijn financiële middelen
nodig. De stichting wil niet afhankelijk zijn van de overheid en erkent hiermee volledig afhankelijk te
willen zijn van Gods principes met betrekking tot geven en ontvangen. Praktisch betekent dit dat de
financiële middelen voor exploitatie en uitbreiding van het werk op Curaçao worden opgebracht door
vrijwillige bijdragen, legaten en donaties van particulieren en bedrijven en door kerken en andere
groeperingen. Naast gebed wordt er door ons actief aan fondsenwerven gedaan, om dat wat nodig is
te kunnen realiseren.
Fondsenwerving en communicatie
Zowel op Curaçao als in Nederland wordt de stichting en haar werk bekend gemaakt door de
bestuursleden en ambassadeurs. Op deze manier hopen we dat we anderen enthousiast kunnen
maken om het mooie en noodzakelijke werk op Siloam Village te willen ondersteunen middels gebed
en financiële bijdrage.
Verder verspreiden we een nieuwsbrief. Hiermee worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden
van eventuele ontwikkelingen in en rondom Siloam Village. Het streven is om deze nieuwsbrief vier
keer per jaar digitaal te verzenden.
Ook heeft de stichting een eigen website. Op de website www.siloamvillage.org is alle informatie over
Stichting Klein Jeruzalem (Siloam) te vinden. We streven ernaar om in 2020 de inhoud van de site te
moderniseren en daarin meteen een aanpassing mee te nemen die het mogelijk maakt om giften via
de site over te maken.
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt
gepubliceerd op onze website.
ANBI status
Stichting Klein Jeruzalem (Siloam) heeft een ANBI--status. Dat houdt in dat we bij de belastingdienst
geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Beheer en besteding van het vermogen
In het financieel jaarverslag is te lezen hoe we dit als stichting beheren en besteden. Dit verslag is te
vinden op onze website.
Bestuurlijk
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen:
Robert de Vries
- voorzitter
Frank van de Water
- secretaris
Peter Wijngaarden
- penningmeester
Alva den Doelder
- bestuurslid
Durkje de Vries - Walinga - bestuurslid
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor stichting Klein Jeruzalem.
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